امللف اإلعالمي
استراتيجية صندوق االستثمارات العامة 2025-2021

الحقائق ( – )1/5إنجازات الصندوق املحققة بنهاية عام 2020
•

اإلنجازات املحققة بنهاية :2020

•

األصول تحت اإلدارة وصل إلى حوالي  1.5تريليون ريال بنهاية .2020

•

استحداث  331ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خالل السنوات املاضية

•

يلتزم صندوق االستثمارات العامة بتوزيع استثماراته بحوالي  %80محليا و  %20دوليا

•

إطالق  10قطاعات جديدة وتأسيس أكثر من  30شركة تعمل في العديد من القطاعات املحلية.

•

نمو املحفظة الخاصة بالشركات السعودية في أكثر من  70شركة

•

تنفيذ برنامج تطوير وتدريب الخريجين للمساهمة في بناء رأس املال البشري ،والتي تشمل عدة مسارات (األمن السيبراني وتكنولوجيا املعلومات ،واملالية ،والسياسات العامة ،واالستثمار ،وإدارة
األعمال ،وإدارة املشاريع).
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الحقائق ( – )2/5مستهدفات الصندوق في الفترة املمتدة بين عام 2021-2025
•

املستهدفات بحلول :2025

•

األصول تحت اإلدارة تتجاوز  4تريليون ريال سعودي بحلول عام .2025

•

ً
يلتزم الصندوق بضخ  150مليار ريال سنويا على األقل في االقتصاد املحلي حتى عام 2025

•

ً
أن يساهم الصندوق وشركاته التابعة في الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي بقيمة  1.2تريليون ريال سعودي تراكميا بحلول عام .2025

•

االستثمارات املحلية بإجمالي يتجاوز  750مليار ريال سعودي تراكميا حتى عام .2025

•

زيادة املساهمة في املحتوى املحلي  %60في الصندوق والشركات التابعة عام 2025

•

نسبة األصول في القطاعات الجديدة والواعدة  %21بحلول عام 2025

•

يستهدف الصندوق إلى استحداث  1.8مليون وظيفة (بشكل مباشر وغير مباشر) بحلول 2025
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الحقائق ( (3/5قطاعات األولوية للصندوق
القطاعات الحيوية واالستراتيجية:

الطيران والدفاع

املركبات

املرافق الخدمية
القطاع العقاري
والطاقة
املتجددة

النقل والخدمات
اللوجستية

األغذية والزراعة

املعادن
والتعدين

الرعاية الصحية

مواد وخدمات
البناء والتشييد

الترفيه
والسياحة
والرياضة

السلع
االستهالكية
والتجزئة

االتصاالت
واإلعالم والتقنية

الخدمات املالية
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الحقائق ( – )4/5مصادر التمويل
مصادرالتمويل:
تتمثـل مصـادر تمويـل أعمـال الصنـدوق واسـتثماراته فـي أربعـة مـوارد أساسـية:

زيادة رأس املال عن طريق الدولة

القروض وأدوات الدين

األصول الحكومية املحولة إلى الصندوق

العوائد من االستثمارات
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الحقائق ( – )5/5شركات الصندوق
الشركات التي أسسها الصندوق حتى عام 2020

•
•
•
•
•
•
•

شركة نيوم
شركة البحر األحمر للتطوير
شركة القدية لالستثمار
شركة روشن العقارية
شركة أماال
شركة إدارة وتطوير مركز امللك عبدهللا املالي
الشركة السعودية للصناعات العسكرية

•
•
•
•
•
•
•

الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير
شركة مشاريع الترفيه السعودية (سيفين)
الشركة السعودية لتقنية املعلومات (سايت)
الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)
شركة رؤى املدينة القابضة
شركة نون لالستثمارات
شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار

•
•
•
•
•
•

الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
شركة الطائرات املروحية
شركة صندوق الصناديق "جدا”
بنك الخليج الدولي-السعودية
شركة وسط جدة الجديد
شركة الحراسات األمنية (سيف).
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األسئلة الشائعة
 -1س :ما هي غاية صندوق االستثمارات العامة؟
•

يقف صندوق االستثمارات العامة في قلب مسيرة التحول التي تشهدها اململكة العربية السعودية ،ضمن مستهدفات رؤية اململكة  2030الطموحة التي تعمل على دفع التحول االقتصادي الوطني وإحداث
تغيير إيجابي في اململكة.
ً
استنادا إلى رؤية  ،2030فإن مهمة الصندوق هي تأكيد مكانته كواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بحلول عام  ،2030وأن يصبح قوة استثمارية عاملية ،وأن يعمل على تمكين إطالق قطاعات
وفرص جديدة تسهم في تشكيل مالمح مستقبل االقتصاد العاملي ،ودفع مسيرة التحول االقتصادي في اململكة.

•

يمض ي الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه كمحرك أساس ي لتحقيق مستهدفات رؤية .2030

•

 -2س -ما الذي حققه الصندوق في برنامج صندوق االستثمارات العامة ()2020-2018؟
•

ً
ً
يشهد الصندوق تحوال سريعا ،وقد أجرى تغييرات في مجاالت الحوكمة والتشغيل ،وكذلك في هياكله

•

يفخر الصندوق بالتقدم الذي حققه خالل املرحلة األولى من استراتيجيته – حيث حقق نتائج قوية في مستهدفاته الطموحة ،وأصبح صندوق االستثمارات العامة من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في
العالم.

•

ارتفع حجم األصول تحت اإلدارة إلى حوالي  1.5تريليون ريال بنهاية 2020

•

ارتفع عدد موظفي الصندوق إلى أكثر من  1,000موظف بنهاية 2020
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األسئلة الشائعة
 -3س -كيف أسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية اململكة 2030؟
•

يفخر الصندوق بالقيمة املهمة التي أحدثها في االقتصاد السعودي والتي تنعكس على املواطن ،من خالل برنامج الصندوق ( ،)2020-2018حيث:
ً ً
 كان الصندوق مستثمرا مهما خالل السنوات األربع املاضية – حيث وصلت األصول تحت اإلدارة إلى حوالي  1.5تريليون ريال بنهاية 2020 -قام الصندوق بإطالق  10قطاعات جديدة وتأسيس أكثر من  30شركة واستحداث  331ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

•

يعتزم صندوق االستثمارات العامة زيادة املساهمة في املحتوى املحلي في استثماراته إلى  %60من حجم اإلنفاق بحلول عام  ،2025وذلك من خالل:
• ( )1توسيع الفرص أمام الشركات املحلية لإلسهام في مشاريع الصندوق،
• ( )2تحفيز املوردين املحليين لتطوير طاقاتهم وقدراتهم،
• ( )3زيادة توطين السلع والخدمات املستوردة،
• ( )4فتح آفاق فرص االستثمار للصندوق لتحسين سلسلة اإلمداد املحلية.

 -4س -ما هي استراتيجية صندوق االستثمارات العامة ()2025-2021؟
•

ً
ً
استراتيجية الصندوق الطموحة والشاملة لم تتغير – فالصندوق ما يزال يلعب دورا محوريا في دعم تحقيق مستهدفات رؤية اململكة .2030

•

االستراتيجية هي خطة استراتيجية طموحة لتحقيق تطلعات الصندوق ضمن مستهدفات رؤية اململكة . 2030

•

االستراتيجية ستمكن الصندوق من االستناد إلى نجاحاته واألسس الراسخة التي وضعها منذ عام  2016لضمان أن يكون الشريك املفضل للشركات االبتكارية واملتطورة في العالم ،وكذلك للمستثمرين ،وأن
يسهم في تنمية وتنويع االقتصاد السعودي
ً
ً
التركيز على  13قطاعا استراتيجيا على املستوى املحلي تشكل أولوية للصندوق ،ومن ضمنها الطيران والدفاع ،واملركبات ،والنقل والخدمات اللوجستية ،واألغذية والزراعة ،وغيرها.

•
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األسئلة الشائعة
 -5س -كيف سيحقق الصندوق مستهدفات رؤية اململكة  2030من خالل استراتيجيته 2025-2021؟

•

تتطلع استراتيجية الصندوق  2025-2021لتعظيم عائدات اململكة من خالل االستثمار في املشاريع املحلية الحيوية واملحفزة
ً
سيلتزم الصندوق بضخ  150مليار ريال سنويا على األقل في االقتصاد املحلي حتى عام 2025
ً
ً
االستثمار في القطاعات املحلية سيحقق إمكانيات النمو للقطاعات ذات األولوية للمملكة ،وسيكون لذلك أثرا اقتصاديا من خالل نمو الناتج املحلي اإلجمالي وإيجاد الوظائف ،وزيادة املحتوى املحلي،
وتوفير فرص الزدهار القطاع الخاص ،إضافة إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مكانة اململكة على املشهد العاملي.

•

استثمارات الصندوق للمرحلة املقبلة ستستند على مبادئه األربعة ،وهي:
• رسم مالمح املستقبل
• الريادة في االبتكار
• التميز في بناء العالقات
• إلهام العالم

•
•

9

